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M#' A\l '4A MMU NA AL PARTIDULUI NATIONAL TÂRÂNESC

întâia Maiestate în Ţară 
este Maiestatea Sa poporul a 
cărui voinţă colectivă nu poate 
f' concentrată decât spre bi
ruinţa Maiestăţii Sale Regelui, 
pentru fericirea Ţării. 1

Redacţia şl Administraţia:
Orăştie Str. Gh. Bariţiu Nr. 1.

Apare săptăm ânal suh îngrijirea unui 
comitet d t  redacţie.

D i r e c t o r :  Dr. Alex» Herlea

A B O N A M E  NTBl
pe 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . , . 00 lei 
pe i an . . . 120 lei pentru inat. şi Aut 000 M 

Pentru (Irani 50 lei pe anul întreg.
E x e m p l a r u l  2 Lai.

Pleacă sau nu liberalii ? I>1 Io n  M i h a l a c h e
d esp re  rolo I învăţătorului.

C e  a  d e c l a r a t  <31 I o n  J V l i l ia  1 n e l i e  
I n  a d u n a r e a  p r o f e s i o n a l ă .  *

Nu odată ne-am pus întreba
rea şt poa*e şi-au mal pus’o şi 
alţii, că osre cum se explică ră
mânerea la putere a guvernuuî 
Tătăreseu,— după ultimele mfârn- 
plări. Şt ne mai întrebăm în mod 
legitimat, că oare pleacă o.i nu 
guvernul Tâiărăscu? Ş i&tădeee: 
guvernul Tătăreseu nu este ema- 
naţiunea voinţei necontestate s par
tide lai liberat. E* în locul său de 
secretar general al partidului se 
situase pe tin p’aa auxiliar şl da*ă 
lucrurile ar fi mers normal, nici 
odată el nu putea deveni preşe 
dintele Consiliului da miniştri. D ir 
acest guvern, care nu are la spa 
tele său autoritatea ueui partid, 
care să răspundă politiceşte în faţa 
opiniucii publice, el rămâne o ex- 
presiune bastardă a realtiţilor po 
htice normale şt nu va putea nici
odată să-şi legitimeze existenţa şi 
activitatea în;faţa judecăţi* istorice, 
mai ales când faptele sale nu şî 
le Însuteşte partidul şi au atras 
atâta ponos în sarcina ţării. —  
cine a mai văzut atâtea panamale 
şi aîaceri ca aceea c i devizele ş! 
Cagero şl cu perimetrele petroli
fere etc,, ca sub guvernarea d h i  
Tătărâscu ? Dar opiniuecs publica 
conştientă de nevo’a s.h  mb-rii 
unui tegim a că ui oameni au 
fost compromişi în afaceri mur
dare a şi dat indtcsţlunea cores 
punzătoare în alegerile recente. 
Liberaţii au căzut îa ambele ale
geri. In afară de acestea nici chiar 
faptele cu caîi se laudă ei şt a- 
nume cu conversiunea şl k ,arma
rea, —  heruriie nu stau mai bine. 
căci la conversiune ei au acordat 
Băncii Naţionale şi implicit băn
cilor liberale o acoperhe de 450 
de mhoane anual din bugetul 
Statului, — strânse din impozitele 
noastre, —  iar lag înarmare n’&u 
făcut decât să exproprieze un pro
gram politic, programul de înar
mare al d-lui Iuliu M mm. In toate 
soluţiunile însă trebue să arate 
o onestitate elementară de cari ei 
sunt complect lipsiţi. Acum o 
săptămână în preziua comitetului 
se dădea ca sigur demisia d lu 
Tătăreseu. Totuşi vedem, că dl 
Tătăreseu n’a demisionat. Care 
este explicaţia? La spatele d-îul 
Tătăreseu şi nu Îs spatele oficia
lităţii statutare a liberalilor, stă o 
mână ntagră, o fantomă, care nu 
poate guverna decât prin oameni 
cari fac concesiuni, cari se lingu
şesc şi cari se pretează la orice.

Şi în aceşt scop s’ar părea că 
şl l-au ales pe dl Tătăreseu, care-i

indiferent de to^te abilităţii® ssle 
pentru a-şt juca echilibristica de-a 
rămânea la guvern, totuşi el în 
opinia publică rămâne omul sare 
numai prin însuşirile sale şi îneiR 
nările sale spre adulare şi lingu
şire a reuş t să şl susţiaâ poziţia.

Cu toţii şt’m Ins3 că ua gu
vern care nu se întemeiază pe 
voit ţa necontestată a celor mulţi 
ş! a celor de jos, ori cât s ’ar pri
cepe să adukze şi să linguşească 
puterea cea de sus, acel guvern 
va cădea, fdndcă î n t â i a  JVXa- 
,j e s t a t e  î n  Ţ a r ă ,  e s t e  
m a j e s t a t e a  S a  p o p o 
r u l ,  a cărui voinţă colectivă în 
Statui nostru, în formă de mo 
narhie constituţională, cu poate fi 
concentrată decât spre biruinţa Ma- 
jestăţii sale Rege ui, pentru ferici
rea Ţării.

Iată de ce credem că trebuie 
să plece guvernul Tâtlrescu.

Or. yVlex. JLlerle»

Cu cât au ridicat 
liberalii dările în 1936

Este foarte interesant articolul de 
mai jos publicat în „Lumea şi Tara“ 
din care se vede cât plăteşte lauda 
liberalilor şi cu cât au ridicat ei 
dările-

„Guvernul liberal ţ rez.dat de di 
G- Tâtârescu se laudă mer^u, că nu 
a ridicat de loc dărle  8- că a ad- 
m n slraî atât de bine avutul tării, 
încât au fost acoperite toate chel- 
tueliie.

Ceia ce spun liberalii, nu aco
păr de Ioc adevărul, ftinacă în ge
neral ei au ridicat toate dăt le, atât 
cele directe, cât şi ce’e indirecte.

Au fost asifel spo ite :
Dăiite agricole cu 170 milioane.
Dările pe comeit Şi industrie cu 

100 miiioan".
Dădie pa clădiri vechi şi nouă 

cu 440 milioane.
Dările pe profesionişti cu 55 mi

lioane.
Supra cotă cu 40 milioane.
Aceasta înseamnă îa totul o spo

rire de peste 800 de milioane de iei 
numai a dărilor directe. Dar mai 
sunt spor.te şi dările indirecte pe za
hăr, pe făină, petrol, ciment şi eşa 
mai departe. Spoiul acesta este de 
aproape 3 miiiarde lei, — eşa că î i  
total se stoarce de pa tară in enul 
1936 cu 3 mii arde şi jumătate mai 
mult, decât s ’a jtors în a ti ani.

Dacă mai ţinem seamă ş de 
scumpirea cea marc a celorlalte lu
cruri, apoi putem i nişiit spune, că 
sub cârmuirea libera,ă s a u  sporit 
dările cu cel puţin 5 miliarde de lei-

Astfel se înfăţişează guvernarea 
liberală, rare ar ti vremea să se 
ducă dracului odată".

Id siua de 5 Maiv, Partidul Na- 
t'omil-ţărănesc a continuat cu adună
rile profesionale, ţinând astfel o adu
nare cu reprezentanţii corpului di
dactic fi a cierului:

In expozeul său de preţedinte, 
di Ion Mhalache a declarat despre 
rolul î avi ţţ tor im» i :

„ Aceasta este cea mai Importantă 
şsdirtă, dintre toate adunările p ro 
fesionale- §i o considerăm ca atare, 
fi.ndcă partidul nostru urmăreşte e- 
ducetla întreagă a ţăranului şi ţă
rancei românce-

„Vrem să stabilim un nou echi
libru, rezemat pe primatul ţărănimii- 
Şi aceasta presupune un nou ţăran-

„Vrem un ţăran cu o sănătate 
morală şi fizică, alta decât cea de 
estăzi.

„Socialmente, evem o ţărănime 
ro;să de boii şi mizerie. Jumătate 
din populaţia pe care se sprjină Sta
tul, nu ştie carte

„Pe un astfel de echil bru nu se

Dumineci ia 5 Maia a. c. a dece
dat în comune Cu gir, păr,-protopop 
Romulus Crişsn îa vârstă dc 51 ani. 
Defunctul a plstorit biserica gr.-cat. 
din Cugir tacă dm nainte d - război 
şi a foit preşedinte de onoare a or
ganizaţiei Partidului Naţ.-ţirănesc din 
Cugir de peste 15 ani.

înhumarea rămăşiţelor pământeşti 
ale defunctului, a avut loc în ziua de 
Marţ*, 12 Maiu a. c., pe lângă asis
tenţa unui public foarte numeros.

Serviciul divin a fost oficiat de 
citee păr.-canonici Muntean fi loan 
lenea, cari au reprezentat Episcopia 
din Lvgoj, apoi dl păr.-proîopop Va- 
leriu Paveloniu din Orăştie, înconju
raţi de un sobor de 12 preoţi.

Panegrice au rostit, la căpătâiul 
mortului, dnii protopop Vaier Pave
loniu, în numele Bisericei greco-cat.; 
păr. S. Rusa în numele Biserict i su
rori din Cugir. Dl I. Scorţescu, di
rectorul fabricei Cugir în numele A. 
teneuiui popular şi a instituţiunilor 
de filantropie din Cugir, dl Dr. Alex. 
Herlea, în numele organizaţiei jude
ţene a Pait dului Naţonal-ţărănesc, 
iar dt pâr. 1. Oancea din partea foş
tilor prietini şi colegi ai defunctului.

Panegiricul rostit de dl Dr. Alex. 
Herlea;

poate ridica Statul Naţional-ţărănesc-
Educaţia în massă, prin mobili

zarea tuturor factorilor culturali din 
aceas'ă ţîră  şi numai asifel vom în
vinge. Să urmărim exemplul M. S. 
Regelui, care sva inspirat din marile 
realităţi şi a sunat primul mobiliza
rea, concentrâr.duse Maestatea Sa 
cri dinfâiu.

„Educaţa tineretului trebue eă 
preocupe pe toată tinerimea.

„Nu pot fi decât vremelnice ră
tăcirile unui tineret, care, în loc să 
îji întoarcă privirile spre safe, se in
spiră dela cluburi politice, deia ra
tat i vieţii publice*.

Minunea cea mare se va realiza, 
atunci când toţi, fie preot, fie învă
ţător, fie student, — va vărsa lu
mină !a sate, din prisosul cunoştin
ţelor lui*.

la numărul viitor vom publics Io 
amănunte programul cultural — al 
.Slutului Ţărănesc".

I. DEMEA.

Jalnică Asistentă.
Sosit caasă înainte cu 3 ere din- 

tr’o călătorie, am fost zguduit de ves
tea morţii păr. Romul Crfşan, şi sunt 
obligi! să vă mărturisesc că în acel 
moment ca şi acum un îndemn su
fletesc de neînvins m’a obligat să 
vio să depun o lacrimă pe sicriul 
său iubit şi stimat de-atâta lume.

Nici odată nu am un sentiment 
mai trist şi mai straniu decât atunci 
când din înălţimea unui munte se 
prăvăleşte irb t de furtuna necruţă
toare, cel mai falnic şi cel mai mân
dru dintre stejarii munţilor neştrii şl 
acest tablou se izbeşte puternic de 
fantezia mea de câte-ori trebue să 
asist la un ceremonial trist al tre
cerii spre cele vecinice a unuia din
tre frânt* şii vieţii noastre.

Moartea prea de timpurie a pă
rintelui Romul Crişan a prilegluit ta 
mintea noastră răscolirea tuturor gân- 
durilor şi [n inima noastră răsco
lirea tuturor sentimentelor pe cart 
le avi m tn faţa morţii.

Şi aceste gânduri fi aceste sen
timente de tristeţi ne îndoiesc clei 
defunctul preot Romul Crişan nu a 
fost numai părintele sufletesc al eno
riaşilor săi din Cflgir ci a foit exem- 

(Urmare in pog< 2-a)

t Pr. R om ului Crişan
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întreţinerea materială
a şeo a le lo r  prim are

piui viu sl virtuţilor cetăţeneşti In 
viaţa publică In cercul l®rg al co
munei, al plasei şi-d judeţului sfa.

Cine dintre noi nu se gândea la 
părintele Crişan ea la un simbol al 
corectitudinii, al cinstei şi-aî intran
sigenţei, — Cine nu a ştiut dintre 
noi că dacă se poate cu eri-dne dsr 
cu păr. Crişan din Cugir nu se pis- 
t-;a cădea 1* Cans acţiuni In probleme 
cari ar atinge morala creştini în vi.:ţa 
privată şl virtutea cefăţeaesscă în 
viaţa publici, cărora a servit cren- 
dicios şt nedintit până la sfârşitul 
vieţii sale pământeşti. — Acestea 
erau caracterele fundimentaîe ale 
distinsei personalităţi a defunctului.

De tânăr ales preot al ace'org Ia 
mijlocul căror a crescut, — a deve
nit in curând locul de refugiu sufle
tesc sl tuturor acelor cari căutau o 
mângâiere şi căutau o Incurajsre iz
vorâtă din îndemnurile curate şi su
perioare sie învăţăturii mântuitoru
lui nostru Ieu8 Cristos, — dar a de
venit şi local de refugiu sufletesc al 
tuturor acelora can căutau alung rea 
unei dssnidejdi şi o locarsjare is- 
vorâtă din Iade mamita curate şi su
perioare ale credinţei sale neclintite 
Iu izbăvirea suferinţelor ds vracuri 
ale Ardealului, — in realizarea unirii 
noastre naţionale şi In consolidarea

Miercuri în 13 Mai 1936 Dl Dr. 
Alex. Heriea însoţit de dl Ion Pre- 
secan, a  începui vizitarea comune
lor dm piesa Gacagiu interesându- 
se de aproape de nevoile k r şi de 
situaţia specială din această p!»să. 
— De-asemenea a convoribt cu con
ducătorii nostrii din acele corn ne 
despre organizarea adunărilor par
tidului studiind posibilitatea de a 
participa cât mei multă lume ia a- 
ceste adunări. De-asemenea s’a sfă
tuit cu fruntaşii din aceste comune 
cum s a r  putea pariicipa un număr 
cât mai important la sărbătorirea 
dlui Iuiiu Meniu care va avea Ioc 
la 2 Iunie a. c* în Aiba-luli %

Asifel dânşii au vizitat comuna 
Rapoltul-mic urde au fost primiţi de 
preşedintele organizaţiei noastre de

Liberalii, Indeostbl dsla alegerile 
parţiale lacoace, purecă şi-au pierdut 
nu numai cumpătul dar şl ruşinea. 
Cred că tot ce este avere de stat nu 
are altă menire, decât să servers^! 
interesele şi punga liberalilor.

Leşurile, a de ca tăieturile din munţii 
Retezatului, cari prin expropiere au 
revenit în proprieties statului, con
form iegii nu s’ar putea da altcum 
în arendă pentru păşunat, decât prin 
licitaţie publică. Bine dar aceasta nu-i 
convine dlui deputat N*sla, la care 
Inzadar au intervenit oamenii. D-l 
deputat a „hotărât* că păşiimiie din 
munţi se vor da numai din mână 
liberă şi numai „oamenilor nostrii* 
(adeca liberalilor?.

Leşul Sicările s ’a d*t Ia arcada 
comunei Băţălar (şi bine s ’a făcut, 
pentrucă în primul râad comunelor 
li-se cuvine), Iasă dl deputat numai 
cu aceia condiţie a „aprobai*- aren
darea, dsriS în păşune vor putea 
băga 30 bucăţi vite şi cei 15 liberali

şi înflorirea ţarii noastre scumpe nu
mai prin promovarea unei vieţi de 
Stat superioare întemeiată pe lega
litate şi libertate.

M u ales pentru aceste două mari 
postulate adormitul Intru Domnul şi-a 
Icch:n?t viaţa sa câşt'gâfîdu-şi pro 
funda noastră admiraţie şi iubire.

îndurerată adânc, organizaţi» ju- 
dsţsmă a partidului Naţioaal-Ţără- 
ness Inel depune o lacrimă pe si
criul luptătorului său neînfricat căci 
părintele Romul Criş*n care a fort 
preş de ono?re a org. part. Naţio- 
nal-'Prănese din această comună 
peste 15 an?, — va fi veşnic o mân
drie pentru familia şi comuna lui şi 
am dori es virtuţile lui să fie sSmânţt 
rodnică între noi toţi iar viaţa lui am 
dori fie un exemplu viu In eter
nitate fi ndcă el arum şade acolo sus 
lâtsgă tatăl nostru cel ceresc.

Să nu-1 deplângem In cele eterne 
ci Bă-i fericim cu toţii pe adormitul 
Intru Domnul fiindcă spirital lui tră
ieşte intre noi toţi, el lasă familiei 
sale şi nouă tuturora cea mai msre 
şi sublimă moştenire pe care o poate 
lisa un plmântean spiritul său, — 
exemplul marilor virtuţi.

De aceia să spunem cu toţii.
Dumnezeu să»! odihnească în pace.

dl Ghaorghe F limon care i-a con
dus prin comună aiătându-le de a- 
proape starea comunei şi lipsurile 
comunei. — Dup’aceea au v zitat 
comuna Ropoliul-mare unde a fost 
prim t de către d-nii Măiunţ Sabin 
preş. org. noastre, Urs Todor secre
tarul org. noastre, I Zgărdea şi alţi 
fruntaşi ai partidului. De-aici a fost 
în comuna Bobâlna unde a fost pri
mit de fruntaşul nostru di Manea şi 
apoi în comuna Foii unde a ţinut o 
mică consfătuire cu fruntaşii noştrii 
dnis Lucdci losif, Buda Avram şi Cân- 
dea Iosif,

In tot loc" 1 dl Dr- H silea a cons
tatat o bună stare de lucruri ia mem
brii ş frunteşii partidului nostru can
sunt pl-ni d'î curaj şi hotărâre şi că 
momelile liberale nu prind la ei.

din comuna Totejtî (Cotaa George 
şi ortacii). S ’a pus ca o prima can- 
dîţîe: Pop I alius şl Salmen Petruţ 
din Toteştl la nici un caz să nu fie 
primiţi îa păşune. Ştiţi pentru ce? 
Pentru-că Pop Iulius şi Salmen Pe
truţ nu au putut fi înduplecaţi In 
convingerile lor politice. au făcut 
propagandă şi au votat cu roata. — 
Că ei sunt ţărani, proprietari de vite, 
oameni harnici, dastiţi — toate sunt 
itaaturi in ochii diui deputat: dacă 
nu şi vând sufietul, trebuie pedepsiţi.

Dar o întrebare: nu crede dl in
giner silv c, care face arendările, că 
acestea nu se pot face după „bunul 
plac al dlui deputat", dur nici după 
categorizzrea cetăţenilor, după cre
zul lor poetic, ci că păşunile trebu
iesc date aedora cari au lipsă de 
ele şi că exproprierea păşun ior s ’a 
făcut pentru toţi agricultorii proprie
tari de vite, ind fsrent că sunt libe
rali sau nu.

De-alîcum reveni»

Ia articolul din numărul trecut, 
am arătat c?, partidul Naţional-ţără- 
nesc şi-a propus să ridice şcoala pri 
marâ fi pe învăţător. Ne-zm expri
mat bucuria şi am srătst care e cea 
mai mssre nevoe de azi a şcoalei. In 
firele de faţă arăt lipsa unei mai bune 
şi mal echitabile Întreţineri a şcoz- 
lei săteşti. Cele orăşeneşti mai merg 
oarecum, dar majoritatea celor să
teşti Intreţînându-se din o cotă de 
14# dia venitele ordinare ale comu
nei. le revtae o nimica toată şi dară 
mai socorim că aceea trece prin a» 
tâtea mâini lipicioase, încât atunci 
când a rjuns la destinaţie, e aproape 
egală cu zero. De aceea notarii cu 
primarii, cu jandarmii prin abuz de 
putere, pe unele locuri, ailesc ţăranii 
să aducă ceva lemne la şcoală şi a- 
poi cer (aviatorului să fie mulţumit 
cu atât şi să tacă din gură. In chi
pul acesta şcoalele săteşti devin ade
vărate coteţe şi cuiburi de infecţie, 
care dau elevi şi învăţători tsbercu- 
loşi, produc scârba tuturor faţă de 
această şcoală neîngrijită.

Dar mai iiind şl controlul aces
tor gestiuni a comitetelor şcolare fără 
nici o vlagl, chiar şi şcoalele care

In ziarul .^orile*’ Nr 349 dela 24 
Aprilie 1936. a apărut un interesant 
articol în care se discută situaţia ti
neretului intelectual din Ardeal şi pe 
care-l reproducem şi noi pentru fran
cheţo lui:

V’aţi întrebat Cândva ce soartă 
baţi pregătit?

Dar prezentul» vă mulţumeşte?
Voi» părinţi ardeleni, cari a-ţi o- 

cupat şi ocupaţi încă demnilăţl ci
vice, mici şi m*ri, în ţara întregită, 
veţ i  gândt oare îa fuga celor opt
sprezece a n , la prezentul ş, viitorul 
copiilor voştiii? A-ţi făcut ceva pen
tru ei ? Examinaţi-vă conştiinţa după 
obiceiul creştinesc şi măiturisiţi cins
tit, ardeleneşte, vina voastră*

De teama de a nu fi acuzaţi de 
regionalism — slab ciune exploatată 
cu neruşinare de toţi bandiţii vieţii 
noastie publice — ardelenii n’au fă
cut nimic sau aproape nimic pentru 
t neretul cărturar d n Ardeal. Cerce
taţi tabiouriie personalului din minis
tere, din of.c'He publice, faceţi o sta
tistică — după originea locală — 
desprea numirile şi înaintările din 
anii de după războiu şi până azi, în 
armată» justiţie, administraţie, C. F. R. 
ele. şi v ţ, constat» pretutindeni o 
dureroasă absenţă a elementului tâ
năr ardelean*

Mai d unăzi, la un oarecare mi
nister, în fruntea căruia se află un 
ardelean, cei puţ n după origine, a 
fost detaşat un funcţionar din Ar
deal* Tânâiu erde ean s’a dovedit a 
fi un element excelent, dar incomod, 
fiindcă nu se poate .aclimatiza" cu 
mental tatea şi „moravurile româ
neşti". Deoarece lucrează cu conş- 
hnciozitaie şi cu mai multă compe
tenţă decât superiorii săi, este men
ţinut deocamdată în postul detaşat.

ar dispune de sume mai suficiente 
se lasă pe tânja^ă după pilda celor
lalte care n’au de unde şi astfel avem 
o şcoală primară foni te neglijată din 
punctul de vedere al întreţinerii, al 
igienei, al curăţeniei fi al esteticei. 
Ne e ruşine şi ne doare sufletul 
chiar văzându-le pe unde In starea 
în care sunt. Această stare nu mai 
poate contiinua, fără a ne face de 
ră i şi fără a periclita fiinţa b'oiogică 
a neamului nostru. Deaceea se im
pune o raţionalizare urgtulă fn între
ţinerea {Coaielor ţi după criterii bine- 
gândite. Sumele, care sunt chiar azi, 
mânuite cuminte de către stat, cen
tralizate pe judeţ, ia administraţia fi
nanciară şi distribuite la timp, me
todic, ştiinţific, calculate după nevoi 
reale şi apoi la rândul său strict con
trolate, în mai puţin de o jumătate 
de an ar schimba cu totul faţa de 
azi a şcoalei primare, care sunt atât 
de dezolate, cele mai multe — ba 
poate ar mai şi tatrece sume cari ia
răşi cinstit gospodirite şi economisite 
ar permite zidirea altor şcoale noi 
după toate cerinţele moderne.

Inti’un număr viitor despre căr
ţile şcolare şl scumpetea lor.

Alexia David.

Cum în luna aceasta se fac numiri, 
înaintări şi încadrări, tânărul func
ţionar ardelean a cerut ministrului 
— tot ardelean — să-l încadreze în 
funcţiunea în care se allă detaşat. 
Ştiţi ce i a  răspuns excelenţa sa ?

— .îmi pare foarte rău, dar nu 
pol să te reţm funcţionar la minis
ter. Eu nu numesc, din principiu, 
atdeleni la minister, ca să nu fiu 
scuzat de regional sin- Şi-apoi s’ar 
împotrivi toţi funcţ onarii de aici m’ar 
i ârt la ceilalţi colegi de un pretins 
reg onalism şi aş avea numai de su
ferit. Chiar admiţând că te numise, 
colegii d»tale ar face pe dracu în pa- 
ca să scape de d-ta* Şi ei reuşesc 
întotdeauna.

Când in fruntea ministerului se 
află un minisku originar din Vechiul 
Regat, cântecul se repetă, însă altă 
tonalitate- Aceştia numesc în func
ţiuni numai tineri de dincolo, din 
spirit de regionalism exclusivist, dar 
la adăpost de orice reproş al cole
gilor ardeleni, cărora li-e ruşine şi 
teamă de a fi aCozaţi tot ei de re
gionalism-

Şi-acum o întrebare: situaţia a- 
ceasta poata să mai dureze? N’a- 
veţi nimic de spus la cele ce se pe
trec sub ochii voştri)’, fraţi ardeleni?

Tineretul ardelean trebue ajutat, 
firă întârziere, să cucerească locul 
ce i-se cuvine în organismul statu
lui. Cine se impresionează de şan
tajul beţilor de pe malurile Dâmbo* 
viţel este un laş- Or, ardelenii n’au 
fost Ieşi niciodetă, în decursul celor 
zece secole de opresiune. Va în
drăzni cineva să dec mintă istoria 
Ardealului ?

Dr. loan Farcu.

C etiţi „!Solia“

Vizite  p o l i t i c e
în plana G eoagiu

Răzbunările liberalilor

’Viitorul tineretului 
cărturar ardelean
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Ol Mills*! Popovici
despre partidele tie dreapta

„în ziua de lOMaiumare să bă- 
toare pent u români, Capitala tării 
şs-a desr h ;î porţile sale pentru ca să 
primeas-â pe strălucitul ost 8 ai 
Franţei, pe mareşalul Franc het ti’Es 
peray. Acest ost?® strălucit aî Frân
te», este si al omenirii întregi, pen
tru că n luptat pentru libertatea po
poarelor. Dator suntem să ne gân
dim ia el Cil recunoştinţă în această 
z .  Războiul ne-a învăţat un lucru, 
că locui nostru nu poate fi decât a- 
lături de foştii aliaţi; Franţa şi An
glia- Aceste state au dus războiul 
prin care s’au înfăptuit statele na
ţionale ale României, Cshos ovacie5, 
Jugoslaviei, Poloniei şi Letoniei, lup
tând împotriva tendinţelor de hege
monie ele' german kr.

Rezultatul a  fost si ă^u ii ş feri
cit- Toate statele acestea au stat sub 
opresiune sute de ani si acum şi-au 
văzut idealul împlinit. E natural pen
tru noi că nu poate fi eit comanda
ment decât să stăm alături de aceia 
cari noşsu aju t.t să crecm sfătui 
no8i'u nation* . Nu avem nimic cu 
Germen ia, dimpotrivă am dori să a- 
vem relaiii câi mai si â iae  econo
mice cu ea, dar numai rriâi. Germa
nia ere dreptul să facă politica pe 
care o vrea şi ps care o crede de 
bane, precum avem şi noi accsi 
drept Gormania vrea hegemonia în

Europa şi lăs'um arra tratatelor de
pace în baza cărora fiinţăm.

Acest lucru înseamnă pentru noi 
război şi suntem hotărâţi — ori avem 
ori nu avem arme — să luptăm pen
tru idea'ul notional ş pământul tării 
noastre până la ultima picătură de 
sânge.

Durere însă, vedem că sunt par
tide cari nu numai că nu îmb ăt - 
gesză această idee ci împrumută 
3 ână şi emblema Statului strein — 
svastica — Statului Germen — ş! 
f c propaganda politică sub titlul de 
antisemitism. In realitate ei nu fac 
acest lucru împotriva evreilo’, ci îm
potriva noastră a Part. National-Ţâ- 
rănesc care rep ezinfă în poht:ca ex
ternă ideîa de fraternitate cu Franţa 
şi aptriă tratatele de pace. Prin ac
ţiunea lor, ei voesc să semene ne
încredere în acest popor, să ne des- 
paită de aFt F ş să ne apropie de 
Germania.

Suntem pentru o apropiere eco
nomică cu Germanie, dar din punct 
de vedere pol tic n>», până când a- 
cea t^ră nu recunoaşte existenta tra
tatelor de pace. De aceea eu vă rog 
că fetă de aceşti profeţi falsi cari vin 
să vă ameţească, conştient sau in* 
conşt er»t** să vă man.festeti ca fată 
de trădătorii ideilor noastre naţionale- 
(Oin cuvântarea rostită la Braşov)

Liberalii se laudă că stau bine
deşi ş!*ati câştigat situaţia prin linguşire

Cât e ziua, bună ziaa, liberalii *e 
laudă că stau foarte bine acolo sus 
şi că ci nu pleacă ta emând dela pu
tere. Adevărul este că «ceasta nu 
poate fi adevărat d spre partidul li- 
barai cu jacul pc care-1 face Primul 
m idstm  Tărăreacu. Azi no! şrim cS 
după moartea lui Duca, trebrie să 
vină la guvern sau Doctorul Ange- 
leseu sau Dinu Brătîanu ssu alt ii-

liberal de frunte si totuşi a venit Gh. 
Tătărcssu. Aceasta se explică prin 
fiptu.1, că el a fost cel mai linguş tor 
dintre toţi liberalii

Noi mai ştim Insă $1 aceea că cu 
linguşire» şi minciuna poţi prânzi, dar 
nu poţi fi cina, — astfel că sfârşitul 
d.lul Tâtărescu şi-a guvernului libe
ral va ii foarte trist şi va veni cât 
mai curând.

Ceva despre bazinul de înot din Orăştie.

Pujine oraşe se pot mândri cu 
un bezin de înot, situat în pl n cen
trul lor, cum este cazul Ia Orăşle. 
Binefacerile unui atare bazin, — din 
punct de vedere sanitar, — sunt co
vârşitoare. Dinlre foste soiurile, de 
sporturi, cari sunt menite să spo
rească vigoarea f zică a indivizilor, 
cari le practică, înotul este cel mai 
desăvârşit. Z c desăvârşit, deoarece 
el întruneşte toate cerinţele igienice, 
cari colaborează la armonizarea cor
pului omenesc, fori ficându-1 şi re- 
dându-i formele estetice, necesare. 
E şi legic, în cursul înotului, corpul 
omen~sc expus tot timpul razelor a- 
tât de binefăcătoare ale soarelui, cari 
împreună cu mişcările ritmice exe
cutate de Soit muşchii corpului şi 
sub acţiunea răcoritoare a apei nu 
întârzie să-şi arate binefacerile. Doar 
fieştecare am avut ocazia să cons
tatăm acele senzaţii plăcute, pe cari 
le aveam, când după călduri înăbu
şitoare de vară, — surmenaţi de 
muncă, — puteam face o bae în- 
tr’un bazin de înot, care în scurl 
timp ne rd ica  moralul, ne reda vi»

1 >i*. Solomon loan, 
ijseful serv, sun.

gonrea pierdută, sau lâncezită şi ne 
făcea capabili de noi prestezi fizice.

Acest bazin de înot, care este 
proprietatea oraşului a  fost în pra
gul ru nării sale complecte, din cauza 
1 psei de mijloace materiale, cari erau 
necesare refacerii lui- Şi atunci o 
seamă de oameni conşiii de impor
tante igienică, a unui atare bazin 
de înot, s,au constau t în Coopera
tivă şi au obtinut prin licitaţie, dela 
oraş, exploatarea acestuia. Să înţe
lege, că au trebuit depuse sforţări 
materiale peste puterile materiale de 
cari dispunea Cooperativa tânără, 
numai spre a se putea reda folosin
ţei cât mai neîntârziat acel bazin şi 
« are complect refăcut, a  şi fost pus 
în funcţiune în primul an de exploa
tare, iar de atunci în fiecare an se 
aduc îmbunătăt ri reale.

Aşa că cei mult în doi-trei ani, 
vom putea privi cu mândrie asupra 
operei săvârşite cu surse materiale 
foarte reduse, — şi datorită muncei 
desinteiesată depuse de câţiva de
votaţi ai cauzei.

Societatea cooperativă .Diana*,

peniru exploatarea acestui bazin, a- 
pelează şi pe ace* stă cale ia spriji
nul neprecupeţit al amatorilor de bae 
în apă de munte, — unde pentru o 
taxă de Lei 150 pentru n^actionari, 
pe lol sezonul de vară. sau pentru 
Lei 100 pentru acţionari şi 50 Lei 
pentru copii dela 10 ani în sus, pot 
face băi de soaire. pot înota şi pot 
bînefreia de ştrand. Dând ei con
curam! îor mai Ia?g acestei coope

rative, fac două ’ucruri deodată fo
lositoare, — îşi păstrează sănătatea 
lor şi dau posibilitate eodetăţii să 
continue îmbunătăţirile proiectate* 

De încheiere să facem apel la 
toii locuitorii aşezaţi de-alungul ca
nalului morii, că Ii este absolut in
terzis a arunca gunoaie etc., în acel 
cana’, cunoscând, că fată de contra- 
venienti se vor dresa acte de dare 
în judecată.

( t o  lin te  despre examenul
ele defin itivat a l în văţă torilor

E primăvară cu soare căldicel, 
cu verdeaţă şi flori. Întreaga fire s’a 
schimbat. In fiecare, dela vierme ş' 
până la cel mai superior animal pal
pită şi v brează o viată nouă plină 
de visuri şi speranţă. La f ecare-i 
poţi aduce acuza de compl citste şi 
coautor la tot ce ace te impresio
nează, la tot ceeace te amuză. O 
parte ca să i spun aşe, din tegma 
învăţătorilor tineri, este străină de 
aceăt amuzament natural, reţinută şt 
sub imperiul emoţ ilor acelui buclu
caş da examen aşa zis de daf niti- 
vat. Nici timpul când se depune a - 
cest examen nu-i potriv t, necum să 
mai fie rezultatul lui, care de un an 
încoace, a  început să-ti trezească în 
suflet numai milă, Compătimire şi în- 
gr jorare pentru cei ce se prezintă 
să-l ia, prin % prea mare ai căzu
ţilor care arareori at nge 75#.(Con- 
c udent e cazul dela Ieşi, unde din 
400 au trecut la lucrarea scrisX 128, 
restul de 272 căzut»). Că-şi are sau 
nu rostul, n’am s’o discut fiindcă 
n j  mi compete, dar criteriul sau în- 
dicile după care se promovează ci
neva din provizoriu în definitiv nu 
sunt deloc potnvlte, fiindcă prea a- 
deseori un învătălor scrupulos în 
şcoală, eminent chiar, este căzut la 
c xamen.

Cauzele care primează pentru 
mai multă indulgentă din psrtea 
corn s unilor examinatoare ar fi multe, 
m ate  ca număr, însă de care nici o 
com sie nu t ne seama.

In def nitiv cu ce-şi motivează 
Com. examinăfoare procentele prea 
mari a căzuţilor?

Se zice că, cu lipsa de pregătire 
a învăţătorilor.

Ban, ad'că învăţătorii n’au cetit 
destu’ă certe. Dar vreau să ştiu ce 
învăţător, departe de satul lui natal, 
mai po te face şi luxul de-a-şi cum
păra şi cărli pentru a putea tinea 
pas cu vremea, din mizerabilul a- 
cela de salar de 1670 lei sau 2200 
lei ? Cumpă.ându t hrană ' ufletească 
trebue să renunţi la cea trupească 
sau îmbrăcăminte. Având de ales 
între cele două, desigur că fiecare 
alege pe cele din urmă, fiindcă I - 
suşl fnst!ncful său de conservare îi 
dictează aceasta.

M au 1936.
Petca Andronic-

(Urmare în Nr. viitor)

Loc deschis.
Redacţia pentru cele publicate 

mai jos nu i-a răspunderea.
S p r e  l u m i n ă . . .

Agresorii mei din sear* zilei de 
lg Febr. a. c. din ste. Gh. Bariţiu, 
sunt doi soldaţi ţi un serg -instruc- 
tor din Rrg. 92 inf. din Orăştie, cari 
erau travestiţi la haine civile.

Ia faţa mea şi a soţiei mele, ei 
an spus la Proces-vei bal, Ia Parche
tul militar din Sibiu, c i nu au avut 
nimic, cu mine mărturisind totul ce 
priveşte această chestiune.

Deocamdată atât.
Dr> Eugeniu Munteanu

0 carte despre Iuliu Maniu
Ziarul „România Nouă* din Cluj, organul de 
publicistică, care luptă cu atâta vigoare şi de
mnitate pentru principiile profesate de I u l i u  
M a n i u  şî pentru Izbânda politicei preconi
zate de marele bărbat de stat român, va edita

0 carte despre
I u l i u  M a n i u
Această carte va cuprinde întreaga activitate pu
blică a lui I u l i u  M a n i u ,  înainte şi după 
unire, şi aprecieri asupra politicei sale actuale, 
scrise de o seamă de publicişti eminenţi, cu 
numeroase ilustraţluni şi documente inedite. 

Cartea va apare în cursul lunii Iunie, şl se va vinde pentru suma de 

100 Iei exemplarul. Sumele se vor vărsa la Banca Albina şi susursa- 
'ele ei în contul ziarului „România Nouă*.

Cărţile vor fi trimise direct la adresa abonenţilor 

Dat fiin că tipărirea cărţii va începe cel mai !âr- 
ziua la I5 |lu n ie  este de dorit ca cel ce vor să 

o albă să anunţe imediat

Direcţiunea Ziarului „ROMÂNIA NOUA11 Cluj, Strada N, lorga No. 2,
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Ş T I R I
ALEGERILE DIN F R A N Ţ A .  

După ultimele calcule, rezultatul ale
gerilor din Franţa, pentru cele 414 
mandate, se prezintă astfel: stâ-ga 
(partidele democratice) au obţinut 
376 locuri, iar dreapta (partidele dic
tatoriale) 238 mandate.

Aşa dar ideia democratică con
tinui să câştige tot mai multă încre
dere şi sprijin în massele populaţiei 
franceze. Partidele cu gânduri de 
dictatură au primit o nouă lecţie de 
puternică conştiinţă cetăţenească a 
francezilor.

Poporul francez no d i şl nouă o 
pildă ce nu trebue trecută vşor cu 
vederea.

EXPORT DE CAI IN PALES
TINA. Ia urma îndelungatelor expe
rienţe s’a dovedit că vitele d'n ţara 
noastră şi în special caii pot resist* 
climei din Palestina. Cum In această 
ţară e mare lipsă mai ales de ani
male de muncă, au început să se 
facă mari cumpărături de asemenea 
animale î i  ţara noastră. I i  zică de 
27 April s ’a trimis cu mai multe va
poare din portul Constanţa o mie de 
c«i din ţara noastră In Palestina.

*

A MURIT CEL MAI GREU OM 
DIN LUME., Din Argentina, America 
de Sud se vesteşte ci acolo a înce
tat din viaţă cel mai greu om din 
lume, anume Pedro Cardoso, care 
câitlrea 285 kilograme. C«m cât pa- 
tru ormeni de rând.

*

42 C A D A V R E  INTR’O FÂN
TÂNĂ. Pe hotarul comunei Meş- 
Mahle, din Dobrogea de mia*ă-z , ca 
ocasia lucrărilor pentru desfundarea 
unei fântâni, s’au descoperit ia fân
tâna astupată 42 cadavre omeneşti. 
S'au pornit cercetări pentru a se 
descoperi cum şi când au fost In*
g'opaţi In fântână cei 42 oameni.

*

UN MINISTRU RĂTĂCIT IN 
PUSTIU. Ministrul Germaniei la Cairo 
(Egipet), dl von S'ohrer, a plecat 
Sâmbătă 25 April dimpreună cu me
canicul său cu un automobil deţa 
Cairo spre localitatea Babariyah. Tre
când prin un deşert (loc pustiu), s ’au 
rătăcit. Stricându-i-se şi automobilul 
n’au putut să mai iasă la liman.

Abitându-se asupra lor şi o pu
ternică iurtuuă de nisip şi indurând 
şl arşiţa unei călduri de peste 50 
grade. Cu toate acestea ministrul şi 
însoţitorul său nu şi-au pierdut nă
dejdea. Din Cairo au plecat mai 
multe avioane şi automobile spre a 
Căuta, unele din visduh, celelalte de 
pe jos, pe ministrul rătăcit. După 
mai multe zile de căutare rătăciţii au 
fost zăriţi de un avion Norocul lor 
a fost că le-a venit in gâad să în
tindă pe jos mai multe cearceafuri 
(iepedeie) albe. Numai aşa au fost 
zăriţi de avion care s’a coborât şi
i-a luat ducâudu-i la Cairo,

*

O FATĂ SE SPÂNZURĂ IN 
NOAPTEA NUNŢII, Un fiă:ău din. 
tr’o comună din jud, Putna a peţit o 
iată din aceeaş comună. Părinţii fe
tei erau la început Împotriva căsă
toriei fetei lor cu flăcăul acela, dară 
la urmă, văzând că fata II lubsşte, 
le-au dat deslegarea. In seara hotă
râtă pentru a peţi lata au venit bă
iatul cu mai mulţi oameni la iată. 
Aici ei au găsit-o certându-se cu pă-

Subsemnatul a m  onoare îi adu
ce la cunoştinţa Onor. public 
din loc şi jur, că începând cu 
ziua de .Aprilie — primesc
oriee lucrare în această branşe, 
deplasându-mă şi pe comune. 
Garantez de lucrările execu
tate de mine.

iii m p  si m i t o
Execut modele simple, variate, 
până la cele mai complicate 
— rugândn-vă de tot sprijinul.

semnez ou tout A stima:

loan Stroia, maestru zugrav
Orâştie, strata Tudor Vladimlrescu, 59 Ir.

Cetiţi n ti iu a i „Solia“

pentru cei mai 
harnici strângato i 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seamn gazetei no3S*re 
«SOLIA" 5 abonaţi plătit. 
va primi gazeta noasiră în 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici slrângâtori de 
abonamente.

l «

Una casă de fier mică
die vânzare.

A dresa la administraţia ziarului.

De vânzare
Casă onestă cu grădină 
mare şi o holdă în luncă,

de vânzare din mână liberă, 
în Orăştie, Strada Grişan 5.

Cătrâ iubiţii noştri! cetitori
Implinindu-se în curâ d un an 
de zile dela apariţia g a z e t e i  
noastre, — pe cere-o scoatem 
cu eno me sacrificii, vfi rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a păcut să vă desfâ aţi 
mintea ş: sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi la exis
tenta ei, şi să ne trimiteţi oda ă 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca sfi pu
tem şi în viitor să asigurăm a- 
parit'a ei.

ricţii ei. îndată d r-pă sosirea băiatu
lui fala a eşti afară şi s’a spânzurai 
de craca unui nuc de lângă casl.

•
1080 M'LIARDE LEI, atât a chel

tuit Anglia dela sfârşitul războiului 
până acum pentru armată, marini şl 
aviaţie. *

O mie optzeci miliarde lei In 18 
eni... pentru?

•
NU LE TREBUE REGE ŢIGĂ

NESC. Am s :ris şi noi că ţiganii din 
Europi s’au strâns la Varşovia pen
tru s-ji alege un reg**.

Ţiganii dela noi, sau „romi" cum 
îşi zic ei, n’au vrut să ia parte ia 
această alegere deJsrâad : noi Ro
mii din România avem Rege pe Ma
iestatea Sa Regele Carol al II-lea, 
căru a ca prilej tul Înfiinţării fiecărei 
filiale judeţene sau sub centru din ţară 
U depunem in faţă autorităţilor res
pective jurământul de credinţă ca 
Români.

«
COMOARA ROASĂ DE MOLI. 

Un sătean din Jugoslavia avea bani 
vre-o 40 m i dinari. Cum omul ţinea 
cam mult la ei, Ii ascunse in salteaua 
patului... După trecere de vreme o. 
mul voi să-şt vadă banii. Dar ma- 
re-1 fu groasa când li a lă  roşi de 
molii. Izbit de durere, omnl câsu la 
pământ iar acum sace bolnav în spital. 

*

Cărţi bune pentru copii
Ia editura „Librăriei Academice" 

— Bacureşt1, — Calea Victoriei, — 
a apărut:

„LICA-FUMICA-IMPiRAT"

după a ţ4-a ediţie italiană a vestitei 
căiţi „CIONDOLINO* în traducerea 
d -io r; Teodor Iatobescu şi Alexiu 
David.

Educatorii şi părinţii vor biecu- 
vânta clipa când au pus acest dar 
minunat ia mâna copiilor lor.

Volumul, împodobii cu desene, 
crochiuri şt elegant tipărit se va pace 
ia vânzare, după dala de 15 Maiu 
a. c la toate librăriile din tară-

Aş cumpăra un arajzment de 
moită cu 2—3 pietre sau sş 
arenda o asemenea moară cu 
ex stenţa garantată.

Adresa la administraţia ziarului

w  de vânzare cu 3
(trei) camere de locuit, o bucă
tărie de vară şl grădină. In Str, 
Miron Cristea No. 3, se vinde 
din mână liberi.

Informaţium la administraţia ziarului 
„Solia" din Orăştie. D e  v â n z a r e :

Un taur de 1 zn şl 1 lună, 
rasă zimental, in perfectă ' 
stare de sănătate, vizitat de 
medicul veterinar $i apro
bat, se află la:

Cotiţi
faceţi
reclam ă

numai în gazeta „Solia1, L u p  P e t r u
din BORCEA-MARE-

Atenţiune 1 Atenţiune 1
Subsemnatul aduc la cunoştinţa Onor. public din Orăştie şi 

jur, căci cu 1 Martie a c., mi-am mutat atelierul de 
legătorie de cărţi din Calea I. G. Duca 20, în

Piaţa „Ardeleana" Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

să aibe 2 — 4 cl. sec.
Rog şi pe mai departe sprijinul onor. public 

DUMITRU PARDOS, m. legăfor de cărji.

Ginwli Dl. ALEX- H E R I E A Ţipând Tipografiei „LUMINA", Orăştie 1938,


